COLÉGIO PLANTE
PROJETO – 3° BIMESTRE/2017
“CIDADANEANDO: NO COMPASSO DA POLÍTICA”
GINCANA CULTURAL

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 – Este Regulamento dispõe sobre a organização da GINCANA do projeto do 3° bimestre “Cidadaneando: no
compasso da política” do Colégio PLANTE, e foi elaborado pela Comissão Organizadora, instituída pela direção e
coordenação da escola. O mesmo será publicado no site do Colégio www.colegioplante.com.br
1.2 - Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento estarão sujeitas às condições deste
Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, já que será dada a
necessária e suficiente publicidade do mesmo, com o apoio imperioso das equipes.
1.3 - É de responsabilidade dos líderes da equipe a ampla divulgação junto aos integrantes de sua equipe.
2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
2.1 - Compõem a Comissão Organizadora:
Alza Gama de Souza
Viviane Corrêa Pinto
Jefferson de Castro Moura
Marcos Antônio da Conceição
3. DOS OBJETIVOS DA GINCANA
A gincana procura atender aos seguintes objetivos:
3.1 – OBJETIVO GERAL:
3.1.1 – Estimular o desenvolvimento dos pilares da educação: aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a
pensar e a conhecer, aprender a ser, aprender a empreender e aprender a transcender.
3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.2.1 - Promover a integração entre estudantes, professores e funcionários oportunizando a integração escola,
família e comunidade.
3.2.2 – Desenvolver os valores essenciais à convivência em sociedade, como o respeito, ética, compreensão,
direitos e deveres.
3.2.3 - Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação do cidadão;
3.2.4 – Refletir e transcender sobre aspectos relacionados à formação da cidadania através do esporte.
4. DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES
4.1 - Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas de maneira a destacar o apreço
pela escola, formando-se em comissões e distribuindo tarefas a elas.

4.2 - Estar ciente de que só será permitida a entrada no local de execução das tarefas, quando for o caso, das
seguintes pessoas:
• Coordenadores da equipe;
• Executores das Tarefas.
OBS: Somente os líderes das equipes terão acesso à Comissão Organizadora, para dirimir dúvidas, quando da
realização de tarefas simultâneas de todas as equipes
4.3 – Os participantes das equipes deverão estar, durante as etapas da gincana, devidamente uniformizados ou
com camiseta da cor da equipe.
4.4 Cada líder deverá ter identificação.
4.5- O respeito entre os componentes será de suma importância. Brigas ou discussões que perturbem a ordem
resultarão na suspensão, perda de pontos e/ou eliminação da equipe.
5. DOS CASOS OMISSOS NO REGULAMENTO
5.1 – A comissão julgadora, devidamente assessorada pela comissão organizadora, decidirá os casos omissos por
este regulamento, quando provocado por recursos escritos ou observados pela comissão organizadora.
6. DAS ETAPAS E DAS TAREFAS DA GINCANA
1° ETAPA - CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES SOLICITADAS PREVIAMENTE
TAREFA 1
ABERTURA DA GINCANA COM COREOGRAFIAS
Cada equipe apresentará sua coreografia com 8 alunos conforme a música selecionada pela coordenação na
abertura da Gincana Cultural.
Esta atividade terá valor de prova cumprida e valerá 10 pontos.
TAREFA 2
PROVA SOLIDÁRIA
Cada equipe deverá entregar à coordenação no dia 11 de Setembro a quantidade de 100 pés de meias velhas a
fim de doarmos para a “Puket, meias do bem”. Esta doação tem intuito de produzir cobertores a serem doados
a moradores de rua.
Esta atividade terá valor de prova cumprida e valerá 10 pontos.
TAREFA 3
QUIZ
Toda equipe deverá selecionar 2 alunos do Ensino Médio para responder questões relativas à História do Brasil.
As equipes disputarão entre si e não poderão ter ajuda externa, restando ao término das questões o 1°, 2°, 3° e
4° colocado.
TAREFA 4
OBRA ARTÍSTICA

Cada equipe deverá apresentar para a coordenação uma obra artística realizada em uma tela tamanho 40x50
com o tema “Brasil, mostra a sua cara”
Esta atividade terá peso de prova cumprida e valerá 10 pontos.
2° ETAPA – ATIVIDADES ESPORTIVAS
LOCAL: Quadra do colégio PLANTE
Cada equipe deverá apresentar seu time das seguintes modalidades: futsal femino com 10 alunas
convocadas,futsal masculino com 10 alunos convocados, queimada mista com 10 alunos convocados (5
fundamental e 5 médio), cabo de guerra fundamental (10 alunos, sendo 5 meninos e 5 meninas); cabo de guerra
médio (10 alunos, sendo 5 meninos e 5 meninas) e tênis de mesa com 1 aluno convocado. Será feito um sorteio
para montar a tabela de competição.
PONTUAÇÃO DOS JOGOS
1° lugar – 5 pontos
2° lugar – 3 pontos
3° lugar – 2 pontos
4° lugar – 1 ponto
PENALIDADE DOS JOGOS
Cartão vermelho – menos 2 pontos
Cartão Amarelo – menos 1 ponto
7. DA PREMIAÇÃO
Após a gincana, a comissão organizadora fará a contagem de pontos e divulgará o vencedor no dia 13/08 no
período das aulas.
A pontuação na nota do projeto independe de vencedores da gincana e sim do comprometimento e
participação de todos.

Paraty, 29 de Julho de 2017.

__________________________________________
Comissão organizadora

